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Inleiding
Dit is het Algemeen Reglement voor FHN G&G examens. In dit document vindt u zowel de
aanvraagprocedure, het aanmelden van deelnemers, de kosten als de randvoorwaarden en
benodigdheden voor een FHN G&G Examen. Daarnaast staan in dit document de Algemene
bepalingen voor het examen, wordt het programma van eisen benoemd en wordt u
gewezen op de gedragsregels omtrent deelnemers.
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1. FHN G&G
Algemene bepalingen
De instelling die een examen aanvraagt dient aangesloten te zijn bij de FHN voor de
discipline G&G.
Aan een FHN G&G - examen kan worden deelgenomen door alle honden die voorzien zijn
van een identificatiechip.
Honden met gecoupeerde oren en/of staart, honden die zonder staart geboren zijn en
honden waarvan de staart om medisch redenen gecoupeerd is kunnen deelnemen aan
examens en wedstrijden, mits hiervoor via de “Regeling gecoupeerde honden” een
‘Verklaring van geen Bezwaar’ is aangevraagd . Zodra deze ‘Verklaring van geen Bezwaar’
door de FHN is afgegeven, kan worden ingeschreven voor een examen of wedstrijd.
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de keurmeester. Is de
organiserende instelling of deelnemer het niet eens met de beslissing van de
keurmeester, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen schriftelijk bezwaar in te
dienen, overeenkomstig de geschillenregeling in het Huishoudelijk Reglement van de
Federatie Hondensport Nederland.
2. De begeleiders van de deelnemende honden zijn aansprakelijk voor alle schade, die
door hen of de door hen geleide honden wordt aangericht. Tevens moeten zij zich
houden aan de regels van de terreinbeheerder.
3. Waar in deze "Algemene Bepalingen" en het "Programma van Eisen" gesproken
wordt van deelnemer wordt bedoeld de combinatie van begeleider en hond.
4. De hond dient gezond van lijf en leden te worden voorgebracht. Op het
examenterrein mag de hond alleen een niet slippende leren of stoffen halsband om
de nek dragen. De keurmeester kan hiervan afwijken (bijv. een borsttuig toestaan) in
geval van medische indicatie, mits dit vóór de aanvang van het examen wordt
voorgelegd. Tijdens het examen Sociale Huishond is het toegestaan dat de hond een
(niet slippend) tuig draagt. In de reglementen Gedrag en Gehoorzaamheid wordt
kortheidshalve verwezen naar de "halsband". Het bezit of gebruik van andere dan
bovengenoemde halsbanden is op en rond het examenterrein verboden en leidt tot
uitsluiting van het examen.
5. Voordat een deelnemer mee kan doen aan een wedstrijd of examen (SHH, G&G0,
G&GB) dient de hond te worden gecontroleerd op het juiste chipnummer. Tijdens
het uitlezen van de chip moet de hond rustig blijven staan of zitten zodat de
keurmeester de chipreader over de rug van de hond kan bewegen. Indien de hond dit
niet rustig toelaat of als de geleider hem vast moet houden leidt dit tot puntenaftrek
bij de oefening “Omgang geleider - hond” in de verschillende examens. Bij SHH mag
indien nodig een snoepje gebruikt worden. Indien een hond erg angstig reageert op
het uitlezen van de chip mag de instructeur dit doen. Bij agressie is de hond
uitgesloten van examen.
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6. Het examen begint als de deelnemers het examenterrein betreden en eindigt
wanneer zij het weer verlaten hebben. De keurmeester stelt voor de aanvang van het
examen het te lopen parcours vast en bepaalt de wijze waarop het (proef)examen
wordt afgenomen. Elke oefening vangt aan op een door de keurmeester aangewezen
plaats, die per oefening verschillend kan zijn.
7. Bij examens moet voor bepaalde oefeningen minimaal het aantal punten worden
behaald dat in het "Programma van Eisen" is vermeld. Indien een deelnemer op
enigerlei tijdstip tijdens een examen niet meer aan deze voorwaarde voldoet c.q. kan
voldoen, mag de combinatie het examen wel afmaken.
Als het gedrag van de baas echter een negatieve invloed heeft op zijn eigen hond,
dan kan de keurmeester toch besluiten om het examen te beëindigen. Ook als het
gedrag van de lopende hond een negatieve invloed heeft op andere honden is het
mogelijk dat de keurmeester deze hond toch vroegtijdig uitsluit van het examen.
8. Als er sprake is van agressie wordt de hond voor verdere deelname aan het examen
uitgesloten.
9. Loopse teven kunnen wel examen afleggen, echter pas nadat alle andere deelnemers
het examen volledig hebben afgewerkt en er voldoende honden zijn ter assistentie
bij de oefeningen waarbij de aanwezigheid van meerdere deelnemers op het terrein
noodzakelijk is. Deze honden moeten voldoen aan de eisen voor stand-in honden.
Tot op het tijdstip dat de loopse teef aan de beurt is dient deze noodzakelijk buiten
zicht en reuk van de andere deelnemende honden te blijven.
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2. Examen aanvraagprocedure
Voor het goede verloop van de examens is er het volgende stappenplan.

1.1 Aanvraag examen
Tenminste 8 weken voor het examen doet de organiserende instelling de aanvraag. Via het
besloten gedeelte van de website, waarvoor u moet inloggen, gaat u naar ‘Mijn pagina’s’.
Hier vindt u ‘aanvraag examen’. Dit vult u in waarbij het aantal deelnemers zo goed mogelijk
geschat moet worden. Aan de hand van dit aantal zal de examen coördinator de
keurmeester(s) toewijzen. Van deze aanvraag krijgt u meteen een bevestiging. Na het
toewijzen van de keurmeester(s) krijgt de instelling binnen 7 dagen een bevestiging voor het
examen.

1.2 Aanvraag licenties
Minimaal 5 weken voor het examen dienen eenmalig G&G-licenties aangevraagd te worden.
Dit kan op het besloten gedeelte van de website waarvoor u moet inloggen. Onder ‘Mijn
pagina’s’ vindt u de kop ‘aanvragen licentie’. Hier kunt u voor elke deelnemer een G&Glicentie aanvragen. Van deze aanvraag ontvangt u een bevestiging. Uiterlijk na 2 weken en
het overmaken van de betaling voor de licentie ontvangt u de G&G-licentie per deelnemer.
Het lopende jaar kunnen uw deelnemers met dit nummer ook meedoen aan FHN G&Gwedstrijden. De licentie kan jaarlijks worden verlengd. Als er wijzigingen doorgevoerd
moeten worden nadat de licentie is aangevraagd zal dit kosten met zich meebrengen.

1.3 Inschrijven deelnemers
Uiterlijk 3 weken voor het examen wordt het definitieve aantal deelnemers doorgegeven.
Via deze website kunt u inloggen met uw examennummer dat u van de examen coördinator
heeft gekregen. Hier kunt u alle deelnemers toevoegen met daarbij de klasse waarvoor ze
examen doen.
Aantal deelnemers
Zaterdag en zondag
Een keurmeester mag maximaal 16 deelnemers keuren bij gemengde examen groepen.
Bestaat de examengroep uitsluitend uit deelnemers, die opgaan voor het diploma Sociale
huishond (SHH diploma), dan is het maximum per keurmeester op 20 deelnemers gesteld.
Maandag t/m vrijdag
Voor examens op maandag tot en met vrijdag zijn de maxima gesteld op 10 deelnemers voor
uitsluitend Sociale Huishond examens en 8 deelnemers per keurmeester bij gemengde
examen groepen. Het aantal deelnemers dient aangegeven te worden op het
aanvraagformulier G&G examens. Dit aantal zal bindend zijn wat het aantal keurmeesters
betreft. Het is niet mogelijk om later het keurmeesteraantal te veranderen. Blijkt later dat er
slechts een keurmeester nodig is, terwijl er twee keurmeesters zijn aangevraagd, dan zal dit
financiële consequenties met zich meebrengen. Dit houdt tevens in dat het toevoegen van
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een extra keurmeester in het traject tussen aanvraag en definitieve opgave van het aantal
deelnemers niet mogelijk is.
Individuele aanvragers
Aanvragers, die trainen bij een bij de FHN voor G&G aangesloten instelling die zelf geen
examen kan organiseren, kunnen aansluiting zoeken bij een groep, waarvan het aantal
deelnemers extra deelname toelaat. Ook kan een instelling hiertoe besluiten voor groepen,
die minder dan het minimum aantal deelnemers tellen of wanneer de instelling niet over
een examenterrein beschikt dat aan de eisen voldoet. Wanneer op deze manier bij een
andere instelling examen wordt gedaan, worden de toegevoegde deelnemers beschouwd als
deelnemers van de instelling die het examen aanvraagt. Zij dienen zelf afspraken te maken
met de organiserende instelling omtrent het meetrainen met de examengroep en de
eventuele kosten die hieraan verbonden zijn. Deze instelling dient daarop alle verdere
formaliteiten, die voor het afleggen van het (proef)examen nodig zijn, voor de toegevoegde
deelnemers te verzorgen (inschrijfformulieren, betalingen, etc.).

1.4 Bevestiging
Uiterlijk 2 weken voor het examen krijg je een bevestiging van de inschrijving.
In de bevestiging van de inschrijving staat het nummer van de keurmeester. Bel deze z.s.m.
op om de details voor het examen te bespreken. Denk hierbij aan starttijd en volgorde van
de groepen. de aanvangstijd, het aantal deelnemers en, desgewenst, de groepsindeling.
Na het insturen van het inschrijfformulier zijn geen mutaties meer mogelijk.
Op verzoeken voor bepaalde keurmeester(s) wordt door de FHN niet ingegaan.

Kosten
Voor het afnemen van (proef)examens brengt de FHN kosten in rekening. Voor de hoogte
van deze kosten wordt verwezen naar ‘contributies’. Op de bevestiging van het examen
staat het verschuldigde bedrag en dit dient voor de afgesproken examendatum te worden
voldaan aan de FHN.
Het minimum aantal deelnemers voor een examen is 1, maar de instelling dient minimaal
voor 6 deelnemers te betalen. Tussen de 6 en de 16 deelnemers worden het aantal
deelnemers in rekening gebracht welke vermeld staan op het bevestigingsformulier wat
door de examencoördinator wordt toegezonden. Blijkt uit de examenaanvraag dat er een
tweede keurmeester nodig is, dan dient er voor minimaal 16 deelnemers betaald te worden,
ook als het aantal examenkandidaten op de definitieve examenaanvraag lager dan 16 is
geworden. Boven de 16 deelnemers worden het totaal aantal deelnemers in rekening
gebracht.
Bij afgelasten van het examen ter plaatse door de keurmeester wegens slechte
weersomstandigheden of wegens andere vormen van overmacht, zijn voor de op het
inschrijfformulier vermelde deelnemers voor een volgend examen alleen de onkosten
verschuldigd welke de keurmeester van de FHN vergoed heeft gekregen. Bij afgelasten door
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de aanvrager wegens slechte weersomstandigheden, of om andere geldige redenen die
eerder afgelasten onmogelijk maakten, zijn de op de deelnemerslijst vermelde deelnemers
geen kosten meer verschuldigd voor een volgend examen, mits de keurmeester betreffende
het afgelasten vóór zijn vertrek van huis naar het examenterrein bericht heeft ontvangen.
De deelnemerslijst voor het vervangende examen mag alleen in die zin gewijzigd worden,
dat deelnemers kunnen worden toegevoegd. Nieuw toe te voegen deelnemers moeten tijdig
(d.w.z. twee weken vóór het examen) bij de FHN worden aangemeld en ingeschreven. Zij
betalen de volledige deelnamekosten.

Diploma
De keurmeester draagt zorg voor de aanwezigheid van beoordelingsformulieren op de dag
van het examen.
Direct na het examen wordt de uitslag door de keurmeester bekend gemaakt en worden de
puntenlijsten uitgereikt. De deelnemers die geslaagd zijn, ontvangen het behaalde diploma
via de organiserende instelling uiterlijk twee weken na de examendatum. Indien men het op
prijs stelt dat het behalen van het G&G of Sociale Huishond diploma in het
rashondenlogboek of het werkboekje voor rasloze honden wordt vermeld, dan dient men dit
direct na het examen door de keurmeester te laten bijschrijven.
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3 Examenterrein
De minimale afmetingen van een examenterrein (eventueel zaal) dienen 25 x 40 meter te
bedragen. Er dient gelegenheid te zijn om de begeleiders van de deelnemende honden
buiten het gezichtsveld van de honden te brengen op een afstand van tenminste 20 meter.
Voorts dient er gelegenheid te zijn om te schuilen bij slechte weersomstandigheden. Indien
deze schuilgelegenheid niet tevens ruimte biedt aan de keurmeester om daar na afloop van
het examen de puntenberekening uit te voeren en de uitslag bekend te maken, eventueel
gevolgd door een nabespreking, dan dient gezorgd te worden voor een ruimte in de naaste
omgeving die hiervoor wel geschikt is. Op of bij het terrein dient een toilet aanwezig te zijn.
Indien bij slechte weersomstandigheden geen gelegenheid bestaat om uit te wijken naar een
overdekte ruimte van voldoende afmetingen, kan de keurmeester, voor of tijdens het
examen, besluiten het examen af te gelasten. In dat geval zijn voor een volgend examen de
volledige examenkosten verschuldigd.
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4 Benodigdheden en Materialen
Ringmeester
De organiserende instelling zorgt voor een ter zake kundige ringmeester, die tijdens het
examen de aanwijzingen aan de begeleiders geeft.

Stand-in honden
Indien voor een bepaalde oefening niet het voor die oefening vereiste aantal deelnemers
aanwezig is, mag gebruik gemaakt worden van “stand-in” honden. Deze honden dienen vóór
de aanvang van het examen minimaal in het bezit te zijn van het diploma SHH en de
oefening uit te voeren zoals in reglementen omschreven.

Materialen
De voor de oefeningen benodigde materialen moeten op het terrein aanwezig zijn. Op het
terrein of de gebruikte attributen mogen geen extra kenmerken of markeringen zijn
aangebracht. Indien de benodigde materialen niet of niet in de voorgeschreven uitvoering
aanwezig zijn, zal de keurmeester het examen afgelasten. Voor een herhaling van het
examen zijn dan de volledige examenkosten verschuldigd.
Pionnen
Wanneer in de oefeningen één of meer pionnen worden gebruikt mogen deze maximaal 30
cm hoog zijn, van boven open en van goede kwaliteit.
Halve bollen
De benodigde halve bollen voor de desbetreffende oefeningen dienen een doorsnede te
hebben van +/- 20 cm. Er zijn maximaal 3 halve bollen nodig.
Palen
De 6 palen t.b.v. de slalom dienen los plaatsbare (prik)palen te zijn. Deze palen moeten
minimaal 75 cm hoog zijn.
Hoogtesprong
De hoogtesprong is een gesloten hindernis zonder zijvleugels. De hoogte moet instelbaar zijn
op hoogtes van 10, 25, 30, 45 en 60 cm. De breedte moet minimaal 1 en maximaal 1,50
meter zijn. De staanders dienen minimaal 1,20 meter hoog te zijn. Voor dwergrassen is de
vereiste examenhoogte van de hindernis 20 cm, voor kleine honden 40 cm en voor grote
honden 55 cm.
Apporteerblokken en dummy’s
Bij de apporteeroefeningen, oefening 8 bij G&GB, oefening 10 bij G&G1, oefening 7 bij G&G2
is een apporteerblok of dummy (‘het apport’) benodigd. Dit apporteerblok is van hout of van
kunststof met een gewicht van minimaal 300 gram voor grote honden, minimaal 175 gram
voor kleine honden en minimaal 85 gram voor dwergrassen. Men mag ook een dummy
gebruiken welke aan het minimum gewicht van het apporteerblok voldoet. De deelnemers
dienen hun eigen apporteerblok of dummy mee te nemen. Bij de oefening ‘apport met
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richting’ zijn per hoogteklasse in het G&G2 twee apporteerblokken of dummy’s en in het
G&G3 drie apporteerblokken of dummy’s van het juiste gewicht nodig, welke beschikbaar
worden gesteld door de instelling.
Bij de apporteeroefening over de hindernis in het G&G3 programma wordt verwacht, dat de
hond een vreemd voorwerp apporteert. Dit voorwerp is de keuze van de keurmeester. Het
apporteervoorwerp mag niet van ijzer, glas of voedsel zijn, moet apporteerbaar en tevens
dier- en mensvriendelijk zijn. Tevens moet het voldoende massa hebben om over de vereiste
afstand weG&Gegooid te worden. De oefening moet met dit voorwerp zonder gevaar door
alle deelnemende honden uitgevoerd kunnen worden.
Het is niet toegestaan om een apporteerblok of dummy te gebruiken, welke met een ander
materiaal omwikkeld zijn.
Sorteer- en verwijsbenodigdheden
Voor deze oefeningen worden een sorteerplank en gelijksoortige houten stokjes gebruikt,
die een lengte van ongeveer 20 cm en een doorsnede van ongeveer 25 mm hebben. Deze
stokjes dienen voor het examen met een neutrale geur aan de keurmeester beschikbaar
worden gesteld. Een (barbecue)tang of iets dergelijks, om te voorkomen dat de stokjes
vroegtijdig van een ongewenste geur worden voorzien, wordt eveneens aan de keurmeester
beschikbaar gesteld. Omdat stokjes die door een hond besmeurd worden vervangen moeten
worden, moet er in principe voor elke deelnemer een volledige set stokjes beschikbaar zijn.
In zowel het G&G2 als het G&G3 examen wordt van de hond verwacht een stokje met een
vreemde geur te sorteren. Deze geur wordt de hond aangeboden door een doekje te laten
beruiken met deze vreemde geur. Deze doekjes, met een minimale afmeting van ongeveer
15 bij 15 cm, dienen eveneens met een neutrale geur voor de aanvang van het examen aan
de keurmeester te worden aangeboden. Het aantal stokjes en doekjes moet minimaal gelijk
zijn aan het totale aantal examenkandidaten G&G2 en G&G3, omdat voor iedere hond zowel
een schoon stokje als een schoon doekje wordt gebruikt.
Om tijdens een examen alle kandidaten een gelijke kans te geven, moeten zowel de stokjes
als de doekjes de omgevingstemperatuur hebben aangenomen bij de aanvang van het
examen.
De sorteerplank heeft uitsparingen waarin de stokjes komen te liggen. Deze uitsparingen
liggen 60 cm uit elkaar. Indien u zelf deze sorteerplank wilt maken, kunt u een tekening
hiervan opvragen bij de coördinator via GG@fhn.nl
Peter Mols (erkend ring- en keurmeester bij de FHN) is bereid om voor aangesloten
hondenscholen een sorteerplank tegen onkosten te maken. De plank, gemaakt van vrij licht
waterbestendig materiaal kan hij leveren voor de prijs van € 55,-.
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Tabel van minimale benodigde materialen per G&G niveau
Materialen (min.aantal)
Pionnen
Palen
Halve bollen
Apporteerblok individueel
Apporteerblok instelling
Apporteervoorwerp 1
Hoogtesprong
Sorteerplank
Sorteerstok (per deelnemer)

G&GB

1

G&G1

1

1
1
5+1 ²

G&G2
4
6
3
1
2
1
1
5+1 2

G&G3
8
3
3
1
1
1
4+2 Fout!

Bladwijzer niet
gedefinieerd.

Doekjes voor het sorteren
Verwijsstok (per deelnemer)
(Barbecue)Tang

1

13
1
1

13
1
1

1

Van een G&G3 hond wordt een apport over de hoogtesprong verwacht met een vreemd voorwerp. Het voorwerp is de keuze
van de keurmeester
2
Er moeten voldoende stokjes met een neutrale geur zijn om besmeurde stokjes te vervangen. Dit betekent dat in principe voor
elke deelnemer het volledige aantal stokjes beschikbaar moet zijn.
3
Het aantal doekjes moet minimaal gelijk zijn aan het totale aantal examenkandidaten G&G2 en G&G3.
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5 Algemene Bepalingen ‘Programma van Eisen’
Aanwijzing keurmeester
Waar wordt gesproken over "een aanwijzing van de keurmeester", kan deze aanwijzing door
de keurmeester worden gedelegeerd aan de ringmeester. De ringmeester, die voor de
wedstrijd is aangewezen, dient volgens de normen en aanwijzingen van de keurmeester te
werken.
Schofthoogte
Honden met een schofthoogte tot 45 cm worden in het "Programma van Eisen" aangeduid
als "kleine honden", honden met een schofthoogte van 45 cm of meer als grote honden.
Kleine honden met een schofthoogte tot en met 25 cm worden in sommige gevallen
aangeduid als dwergrassen, waarvoor afzonderlijke eisen gelden. Bij twijfel aan de
opgegeven schofthoogte is de keurmeester gerechtigd deze na te meten.
Volgen
De hond loopt direct vlot en attent naast de begeleider met de kop ter hoogte van het
linkerbeen, zodanig dat hij deze in geen enkel opzicht in diens bewegingen hindert. De hond
mag tijdens het volgen niet verder dan 50 cm van het linkerbeen verwijderd zijn.
Zitpositie
Waar gesproken wordt van "zitpositie", dient de hond deze positie in te nemen vlak links
naast de begeleider, met hetzelfde front als deze, en met de kop ter hoogte van diens
linkerbeen.
Voorpositie
Waar gesproken wordt van "voorpositie", dient de hond recht vóór de begeleider te gaan
zitten met het front naar hem toegewend, zodanig dat deze of de riem kan aan doen of een
apport of een sorteer/verwijsstokje kan aannemen zonder zich te hoeven verplaatsen.
In linie
Waar gesproken wordt van "in linie", wordt bedoeld dat de deelnemers in een rechte lijn
met het zelfde front staan opgesteld met een onderlinge afstand van ongeveer twee meter.
De honden moeten de zitpositie hebben aangenomen.
Commando’s
Als commando gelden niet alleen mondelinge commando's, maar ook fluitsignalen of andere
geluiden en niet voor de oefening noodzakelijke bewegingen. Dit ter beoordeling van de
keurmeester. Het noemen van de naam van de hond, direct voorafgaand aan een
commando, is toegestaan.
De hond moet gedurende de wedstrijd voldoende appel bezitten en mag dus niet uit zichzelf
een gegeven commando opheffen. Geeft de hond aan een gegeven commando geen of
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slechts gedeeltelijk gevolg of anticipeert hij op een commando, dan heeft dit, afhankelijk van
de mate waarin dit gebeurt, puntenaftrek tot gevolg. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in
de waardering van de betreffende oefening. Tevens leidt dit tot puntenaftrek bij oefening 9
(G&GB), 11 (G&G1), 12 (G&G2) of 12 (G&G3); Omgang begeleider – hond.
Ook het geven van meerdere commando’s voor zover deze bij de betreffende oefening (zie
"Programma van Eisen") niet zijn toegestaan, heeft puntenaftrek tot gevolg.
Ring bevuilen
Bevuilt de hond tijdens een oefening bij G&GB, G&G1 of G&G2 de ring, dan leidt dit tot 2
punten voor de betreffende oefening. Bij G&G3 leidt het bevuilen van de ring tot uitsluiting
van het examen.
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6.

Gedragsregels voor de deelnemers

In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht dat zij zich sportief en beheerst
gedragen in en om het examenterrein.
1. Van de deelnemers en andere aanwezigen wordt verwacht de aanwijzingen van de
keurmeester en/of de ringmeester op te volgen.
2. Een deelnemer die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring
of op of rond het gehele terrein wordt uitgesloten van verdere deelname.
3. Een deelnemer die tijdens de wedstrijd onfatsoenlijke taal gebruikt wordt
gediskwalificeerd voor dat onderdeel.
4. Een deelnemer die langs de ring door middel van krachttermen een deelnemer in de
ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft wordt voor dat
onderdeel beoordeeld met een diskwalificatie.
5. Tijdens de oefeningen mag de begeleider geen voedsel, speeltjes o.i.d. bij zich
dragen.
6. Indien 1 of meerdere punten genoemd hierboven van toepassing zijn dan zal de
keurmeester dit melden aan het FHN bestuur, zodat eventueel aanvullende
maatregelen genomen kunnen worden.
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